
PROJEKT PASAVČEK, 1. IN 2. RAZRED,  2019/ 2020  

Učiteljica Špela Kovič 

Poročilo dela od oktobra 2019 do januarja 2020 

Z novim šolskim letom 2019/ 2020 so se projektu Pasavček pridružili na POŠ Hotič novi 

učenci 1. razreda. Drugošolcem pa je projekt že znan in  nadgrajujejo svoje znanje, ga 

prenašajo tudi na mlajše učence. 

Ob pričetku šolskega leta nas vedno obiščejo policisti s Policijske postaje Litija. Ker učenci 

ponovno pridejo v šolo, jih seznanja policist s prometno ureditvijo v okolici šole. Ta prometni 

režim se predstavi tudi staršem na prvem roditeljskem sestanku, enako se seznani starše s 

projektom Pasavček, predvsem starše prvošolcev. Projekt  nekateri že poznajo, ker ga 

izvajajo že v vrtcu. 

Vsi učenci sodelujejo na sprehodu v  okolici šole, kjer  je označena varna šolska pot. Ker 

večkrat odidemo kam z avtobusom, smo se  sprehodili tudi do avtobusnega postajališča. 

Eden je ob zelo prometni regionalni cesti Litija- Ljubljana, drugo postajališče pa je v bližini 

šole, kjer običajno učenci vstopajo na avtobus.  

 

Pripravljeni na sprehod pred šolo 

 

 



V bližini je zelo prometna regionalna cesta 

 

Predstavil se  je tudi urnik prevozov s komijem. Ker smo podružnična šola, je vseh učencev 

vozačev kar 12 – od tega trije drugošolci. Nekateri se vozijo vsak dan, nekateri pa občasno. 

Vse otroke je potrebno zato  dnevno opozarjati na nošenje rumene rutice in uporabo  

varnostnega pas v  kombiju, da se pravilno pripnejo. Nekateri imajo tudi še dodatni sedež  

jahač, ki ga prinašajo s seboj od doma. 

 Prvošolec v kombiju na poti domov. 

       Drugošolka na poti domov s kombijem 



 

Učenci 1. in 2. razreda se v mesecu septembru seznanjajo tudi s pravili varne hoje na poti v 

šolo in v okolici šole.  

Ker je naša šola majhna podružnična šola na podeželju, v vasi v bližini šole ni prehoda za 

pešce. Zato je velik poudarek na tem, kako naj učenec varno hodi ob cesti in kako se cesto 

varno prečka. 

  

Kako  hodimo ob robu ceste 

Kako pravilno prečkamo cesto, na kaj moramo biti pozorni. 

 

  



 

 

 

O prometni varnosti se spoznavamo preko zabavne namizne igre. 

 

  

 

 

 

 

 



Spoznavali smo, zakaj je tako pomembno, da smo dobro vidni v zimskih mesecih, ko je zunaj 

temačno. Kako smo lahko bolje vidni z našimi šolskimi  ruticami, torbicami, na katerih so 

odsevniki, odsevniki kresničkami, svetlimi oblačili in lučkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvošolci s svojimi prepoznavnimi ruticami. 

 

 
Odsevniki na torbicah nas naredijo bolj vidne.  

 

  

Svetla oblačila tudi prispevajo k temu, da smo bolj vidni drugim. 



 

Odsevniki na torbicah povečajo boljšo vidnost. 


